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Ciorclán 0050/2022 
 

Chuig: Údaráis Bhainistíochta Bunscoileanna, Meánscoileanna,  
Meánscoileanna, Pobail agus Scoileanna Cuimsitheacha agus 
Príomhfheidhmeannaigh na mBord Oideachais agus Oiliúna 

 
 

Scéim Saoire do Thuismitheoirí do Mhúinteoirí Cláraithe  
fostaithe i mBunscoileanna agus in Iarbhunscoileanna Aitheanta 

 
 

Ordaíonn an tAire Oideachais, de bhun na cumhachta atá in Alt 24 den Acht 
Oideachais (arna leasú), d’fhostóirí na rialacháin agus na nósanna imeachta a 
chur i bhfeidhm, mar atá luaite, do múinteoirí incháilithe a fhostaítear i bpoist 
cheadaithe arna maoiniú ag airgead a chuireann an tOireachtas ar fáil.  

Ní mór do gach fostóir agus múinteoiri cloí leis na téarmaí agus coinníollacha 
comhaontaithe mar atá luaite le héifeacht láithreach.  

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach Ciorclán 0030/2021 dar teideal ‘Scéim Saoire 
do Thuismitheoirí do Chúntóirí Riachtanas Speisialta atá fostaithe i 
mBunscoileanna agus in Iar-Bhunscoileanna Aitheanta’. 

Cinntigh, le do thoil, go gcuirfear ábhar an Chiorcláin seo in iúl do gach ball den 
Bhord Bainistíochta/Boird Oideachais agus Oiliúna agus do gach múinteoir atá i 
d’fhostaíocht, lena n-áirítear iad siúd atá ar chead neamhláithreachta.   

Ba chóir gach fiosrúchán a chur faoi bhráid an fhostóra a d’fhéadfadh a bheith ag 
iarraidh dul i gcomhairle lena n-eagraíocht ionadaíochta ar dtús. Is féidir aon 
cheisteanna eile a chur chuig an Roinn ag an seoladh ríomhphoist seo a leanas: 
teachersna@education.gov.ie  
 
Is féidir teacht ar an gCiorclán seo ar shuíomh gréasáin na Roinne ag gov.ie.   

  

  

Clare Butler          Sinéad Keenaghan   
Príomhoifigeach                                     Príomhoifigeach   
Rannóg Téarmaí agus Coinníollacha an Mhúinteora/SNA     Rannóg Párolla  
 
17úLúnasa 2022      

  

 

mailto:teachersna@education.gov.ie
https://www.gov.ie/en/service/feb80-parents-leave/
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Sainmhínithe agus Giorrúcháin 
Chun críche an Chiorcláin  seo, tá na bríonna a shanntar dóibh anseo leis na 
téarmaí seo a leanas mura léiríonn an comhthéacs a mhalairt:  

Post ceadaithe múinteoireachta – ciallaíonn sé post múinteoireachta, bíodh sé 
lánaimseartha nó páirtaimseartha, arna leithdháileadh ag an Roinn agus arna 
mhaoiniú as airgead a chuireann an tOireachtas ar fáil.  

Lá Socrúcháin — an lá a dhéantar leanbh atá uchtaithe, nó atá le huchtáil, a chur 
go fisiciúil faoi chúram an tuismitheora iomchuí d’fhonn an leanbh a uchtáil nó, i 
gcás uchtáil idir tíortha a dhéantar lasmuigh den Stát i gcás nár cuireadh an 
leanbh faoi chúram an tuismitheora uchtála iomchuí roimhe sin, an lá a cuireadh 
an leanbh amhlaidh tar éis na huchtála. 

DSP – ciallaíonn sé seo an Roinn Coimirce Sóisialaí..  

Fostóir — ciallaíonn Bord Oideachais agus Oiliúna (BOO) do 
ghairmscoileanna/coláistí pobail, scoileanna náisiúnta pobail agus Bord 
Bainistíochta/Bainisteoir i gcás bunscoileanna (gan scoileanna náisiúnta pobail a 
áireamh), meánscoileanna deonacha, scoileanna pobail agus scoileanna 
cuimsitheacha. Féadfaidh an BOO nó an Bord Bainistíochta/Bainisteoirfreagracht 
as nithe atá leagtha amach sa  Chiorclánseo a tharmligean de réir mar is cuí. 

Ciallaíonn ETB – Bord Oideachais agus Oiliúna. 

Córas um Éilimh ar Líne (OLCS) — ciallaíonn sé an córas chun 
neamhláithreachtaí agus ionchur éileamh a thaifeadadh chun múinteoirí 
ionadacha agus neamhrialta páirtaimseartha a íoc atá ag feidhmiú i 
mbunscoileanna, meánscoileanna deonacha, pobail agus cuimsitheacha faoi 
láthair.   

Pámháistir  ciallaíonn sé an eagraíocht atá i gceannas ar thuarastail a íoc. Is í 
seo an Roinn Oideachais i gcás bunscoileanna (lena n-áirítear scoileanna 
náisiúnta pobail), meánscoileanna deonacha, pobail agus múinteoirí 
cuimsitheacha agus na mBord Oideachais agus Oiliúna i gcás Cúntóirí 
Riachtanas Speisialta i gcás gairmscoileanna/coláistí pobail. 

ÁSPC –ciallaíonn sé seo Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa. 

Uchtaitheoir cáilitheach – i ndáil le leanbh atá, nó atá le huchtú, an linbh, an t-
uchtaitheoir cáilitheach, de réir bhrí Acht 1995 (arna leasú leis an Acht um 
Shaoire Teaghlaigh agus Forálacha Ilghnéitheacha 2021), an linbh agus folaíonn 
sé nó sí, chun críocha an Chiorcláin seo, duine ar uchtaitheoir cáilitheach é nó í 
murach nach fostaí é nó í.. 

Scoil aitheanta — ciallaíonn scoil aitheanta scoil atá aitheanta ag an Aire 
Oideachais de réir Alt 10 den Acht Oideachais 1998.   

Tuismitheoir Ábhartha — mar atá sainmhínithe i míreanna 1.3 agus 1.4 den 
Chiorclán seo.  

http://www.welfare.ie/en/Pages/home.aspx
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 Scoilbhliainam — mar atá sainithe ag an Aire Oideachais ó go ham ag tosú ar 
1ú Meán Fómhair agus ag críochnú ar 31 u Lúnasa.      

Tuismitheoir marthanach — ciallaíonn sé tuismitheoir de réir bhrí an Achta um 
Shaoire agus Sochar do Thuismitheoirí, 2019. 

Múinteoir — ciallaíonn sé duine atá cláraithe leis an gComhairle 
Mhúinteoireachta..   

An Roinn  – ciallaíonn sé seo  an Roinn Oideachais.  

Saoire Atharthachta Aistrithe — acmhainn a aistríodh Saoire Atharthachta de 
réir Alt 15 den Acht um Shaoire Atharthachta, 2016.  

Saoire Aistrithe do Thuismitheoirí — acmhainn aistrithe Saoire do 
Thuismitheoirí de réir Alt 16 den Acht um Shaoire agus Sochar do Thuismitheoirí, 
2019.  

 
 

  

http://www.teachingcouncil.ie/en/
http://www.teachingcouncil.ie/en/
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1. Scéim Saoire do Thuismitheoirí 
1.1 Tá an Scéim Saoire do Thuismitheoirí á rialú ag an Acht um Shaoire agus 

Sochar do Thuismitheoirí, 2019, arna leasú. 
  

1.2 Tá Saoire Tuismitheora ar fáil don tuismitheoir iomchuí chun a chumasú 
dóibh cúram a sholáthar don leanbh nó cúnamh a thabhairt maidir le cúram 
a sholáthar don leanbh. 

 
1.3 Ciallaíonn an téarma tuismitheoir iomchuí i ndáil le leanbh (faoi réir mhír 

1.4 den Chiorclán seo) múinteoir: 
(i) tuismitheoir an linbh 
(ii) céile, páirtnéir sibhialta nó comhchónaitheoir tuismitheora an linbh 
(iii) tuismitheoir de chuid an linbh faoi . 

 
alt 5  den Acht um Leanaí agus Cóngais Teaghlaigh, 2015  i gcás gur 
leanbh deontóir-ghinte an leanbh de réir bhrí Chuid 2 den Acht sin. 

 
1.4  I gcás linbh atá, nó atá le huchtáil Múinteoirí téarma tuismitheoir iomchuí 

múinteoir: - 
(i) uchtaitheoir cáilitheach an linbh, agus 
(ii) céile, páirtnéir sibhialta nó comhchónaitheoir, de réir mar a bheidh, an 
uchtóra cháilithigh an linbh. 
 

2.      Teidlíocht ar Shaoire do Thuismitheoirí 
2.1  Tá múinteoir incháilithe, ar tuismitheoir ábhartha é/í ar leanbh a rugadh nó 

a uchtaíodh, an 1ú Samhain 2019 nó ina dhiaidh sin, i dteideal leas a bhaint 
as Saoire do Thuismitheoirí. 

 
2.2  Sa chás go mbaintear leas as Saoire do Thuismitheoirí, ní mór é a thógáil 

laistigh de 24 mhí (dhá bhliain) ó dháta breithe an linbh nó i gcás uchtaithe, 
an lá a lonnaítear an leanbh ach amháin i gcás iarchur nuair is féidir an 
tsaoire a fhadú níos faide ná an tréimhse 2 bhliain, i gcomhréir le  mír 13 
agus mír 14  den Chiorclán seo.  

2.3  Ón 1ú Aibreán 2021, ba é 5 seachtaine ar a mhéad an teidlíocht ar Shaoire 
do Thuismitheoirí do thuismitheoir ábhartha.   

 
2.4  Ón 1ú Iúil 2022 ar aghaidh, méadaítear an teidlíocht Saoire do Thuismitheoirí 

go 7 seachtaine do thuismitheoir ábhartha. Níl tuismitheoir linbh a rugadh nó 
a uchtaíodh idir an 1ú Samhain 2019 agus an 30ú Meitheamh 2020 incháilithe 
don 2 sheachtain bhreise Saoire do Thuismitheoirí. .  

 
2.5  I gcás ina bhfuil leas bainte cheana féin ag múinteoir as a dteidlíocht 5 

seachtaine suas go dtí an 1 Iúil 2022, féadfaidh siad iarratas a dhéanamh 
chuig a bhfostóir ar feadh 2 sheachtain bhreise ón dáta sin ar choinníoll go 
gcomhlíontar na critéir incháilitheachta.  

 
2.6  Is féidir Saoire do Thuismitheoirí a ghlacadh mar seo a leanas: — 

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2019/act/35/enacted/en/html
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2019/act/35/enacted/en/html
http://www.irishstatutebook.ie/2015/en/act/pub/0009/sec0005.html#sec5
http://www.irishstatutebook.ie/2015/en/act/pub/0009/index.html
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(a) tréimhse leanúnach 7 seachtaine (i.e. 49 lá as a chéile lena n-áirítear an 
deireadh seachtaine, dúnadh na scoile agus laethanta nach ndéantar 
múinteoir a chur i gcrích laistigh den tréimhse sin)  
b) 7 gcás de bhloic seachtaine nó 
c) aon teaglaim, faoi réir iomlán iomlán de 7 seachtaine. 
Baineann sé seo freisin le múinteoirí ag roinnt post. 
 

2.7  Ní mór do gach tréimhse de Shaoire do Thuismitheoirí a bheith ar a laghad 
7 lá i ndiaidh a chéile, lena n-áirítear deireadh seachtaine, dúnadh scoile 
agus laethanta nach bhfuil múinteoir ar an gclár ama le haghaidh tinrimh 
laistigh den tréimhse sin. 

 
2.8  I gcás ina bhfuil breith linbh mar chuid d’ilbhreith nó go n-úsáideann 

múinteoir beirt leanaí nó níos mó ag an am céanna, níl siad i dteideal níos 
mó ná 7 seachtaine Saoire do Thuismitheoirí a fháil. 

 
2.9  Ní féidir Saoire do Thuismitheoirí a aistriú idir tuismitheoirí ábhartha, ach 

amháin ar bhás tuismitheora dá dtagraítear i mír 15 den Ciorclán seo. 
 
3.     Socruithe Eisceachtúla do mhí Lúnasa 2022 
3.1  Foilsíodh an reachtaíocht(S.I. No. 333/2022) chun foráil a dhéanamh maidir 

leis an 2 sheachtain bhreise Saoire do Thuismitheoirí ón 1ú Iúil 2022 ar an 
29  Meitheamh 2022.    

 
3.2  D’fhéadfadh sé go mbeadh cás ann inar mian le múinteoir leas a bhaint as 

Saoire Tuismitheora 2 sheachtain bhreise i mí Lúnasa 2022, laistigh den 
teorainn ama a thuairiscítear i mír 2.2. den Chiorclán seo, toisc go dtagann 
2 lá breithe a linbh i mí Lúnasa 2022 nó toisc go gcuirtear a leanbh 
uchtaíoch leo 2 bhliain i mí Lúnasa 2022, mar gheall ar dháta foilsithe na 
reachtaíochta, d’fhéadfadh sé nach mbeadh fostóir in ann iarratas 
múinteora a fhormheas ar Shaoire Tuismitheora 2 sheachtain bhreise le 
dáta tosaithe beartaithe i mí Lúnasa 2022, mar gheall ar an gceanglas íosta 
maidir le hiarratais 6 seachtaine a leagtar amach i mír 5.1 den Chiorclán 
seo, gan a bheith comhlíonta.    

 
3.3  In imthosca eisceachtúla den sórt sin, is féidir síneadh 12 seachtaine a 

éascú chun ligean don Chúntóir Riachtanas Speisialta leas a bhaint as 
teidlíocht Saoire do Thuismitheoirí.  Tosaíonn an síneadh 12 sheachtain 
seo ón dáta tosaithe saoire do thuismitheoirí a bhí beartaithe i mí Lúnasa.  
Ní mór leas a bhaint as an tréimhse um Shaoire do Thuismitheoirí atá 
ceadaithe agus í ídithe go hiomlán, sula dtéann an síneadh 12 sheachtain 
in éag.  

 
3.4  Ní bhaineann an socrú seo ach le hiarratas ar Shaoire do Thuismitheoirí a 

bhfuil dáta tosaithe beartaithe aige i mí Lúnasa 2022 agus (a) i gcás (a) go 
dtagann 2a breithlá an linbh ábhartha 2Ú  i mí Lúnasa 2022 nó (b) i gcás 
ina bhfuil an leanbh uchtaíoch 2 bhliain curtha leo i mí Lúnasa 2022. 
Sampla mar seo a leanas:- 
 

 Beidh leanbh múinteora 2 bhliain d’aois Múinteoirí 31ú1 Lúnasa 
2022.  Is mian leis an múinteoir leas a bhaint as Saoire Tuismitheora 

https://www.irishstatutebook.ie/eli/2022/si/333/made/en/print
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2 sheachtain ón 16ú  Lúnasa 2022.  Ní féidir leis an bhfostóir Saoire 
do Thuismitheoirí a cheadú mar gheall ar an riachtanas fógra 6 
seachtaine ar a laghad.  Sa chás sin, féadfar an síneadh 12 
sheachtain a chur i bhfeidhm ach ní mór an teidlíocht Saoire do 
Thuismitheoirí a úsáid agus a ídiú go hiomlán faoin 4ú Samhain 
2022. 

 
3.5  Maidir le Sochar do Thuismitheoirí, ba cheart don mhúinteoir incháilithe 

teagmháil dhíreach a dhéanamh leis an DSP   parentsben@welfare.ie.   
 
3.6  Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara, i gcás ina bhfuil fostóir sásta 

neamhaird a thabhairt ar riachtanais an sprioc-ama iarratais ag mír 5.1 den 
Chiorclán seo agus éascú don mhúinteoir leas a bhaint as Saoire do 
Thuismitheoirí laistigh den tréimhse theidlíochta 2 bhliain dá dtagraítear i 
mír 2.2 den Chiorclán seo, níl an síneadh 12 seachtaine ag teastáil. 

 
4. Socruithe Pá agus Sochar do Thuismitheoirí 
4.1 Ní íocfaidh an Pámháistir an luach saothair le linn na tréimhse Saoire do 

Thuismitheoirí. 
 

4.2  Faoin Acht um Shaoire agus Sochar do Thuismitheoirí, 2019, féadfaidh 
múinteoir (lena n-áirítear iad siúd a íocann ranníocaíochtaí Aicme A agus 
Aicme D) a bheith i dteideal Sochar do Thuismitheoirí ón DSP le linn na 
tréimhse saoire seo.   

 
4.3  D’fhonn leas a bhaint as Sochar do Thuismitheoirí, ní mór don mhúinteoir 

iarratas a dhéanamh ar líne trí logáil isteach ar shuíomh gréasáin an DSP 
ag an nasc seo a leanas: https://services.mywelfare.ie/en/topics/parents-
children-family/parents-benefit/.  Ní mór don mhúinteoir an t-iarratas ar líne 
seo a chur faoi bhráid an DSP 4 seachtaine ar a laghad roimh dháta 
tosaithe na saoire.  

 
4.4  Ioncam incháinithe is ea íocaíocht Sochair do Thuismitheoirí. 

 
5.  Nósanna Imeachta chun iarratais a dheanamh 
5.1 Ba cheart don mhúinteoir iarratas ar Shaoire do Thuismitheoirí a dhéanamh 

lena bhfostóir (nó ar an gcóras ábhartha BOO, más infheidhme) 6 
seachtaine ar a laghad roimh an dáta tosaithe atá beartaithe, ag baint 
úsáide as an bhFoirm Iarratais ag Aguisín  A den Chiorclán seo.    
 

5.2 Féadfaidh muinteoir atá ag déanamh iarratais ar bhloic ar leith de Shaoire 
do Thuismitheoirí Foirm(eanna) Iarratais ar leith a chur isteach (nó ar an 
gcóras ábhartha BOO, i gcás inarb infheidhme) i gcás nár cinneadh na 
dátaí ábhartha go léir ag an tráth sin den chéad iarratas. 
 

5.3  Is féidir le muinteoir iarratas a dhéanamh chun a n-iarratas ar Shaoire do 
Thuismitheoirí a chúlghairm.  Ba chóir do mhuinteoir fógra a thabhairt dá 
bhfostóir i scríbhinn a luaithe is féidir, ach tráth nach déanaí ná 5 
seachtaine roimh an dáta tosaithe atá beartaithe don tsaoire do 
Thuismitheoirí. D’fhéadfadh íocaíocht tuarastail mhoillithe don mhuinteoir a 

https://services.mywelfare.ie/en/topics/parents-children-family/parents-benefit/
https://services.mywelfare.ie/en/topics/parents-children-family/parents-benefit/
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bheith mar thoradh ar fhógra déanach a thabhairt don fhostóir atá ag 
iarraidh Saoire do Thuismitheoirí a chúlghairm.   

6.        Saoire a thaifeadadh 
6.1 Ní mór don fhostóir gach Saoire do Thuismitheoirí atá ceadaithe a 

thaifeadadh go tráthúil ar chóras an OLCS/an BOO ábhartha toisc go 
bhféadfadh ró-íocaíochtaí tuarastail a bheith mar thoradh ar 
mhainneachtain é sin a dhéanamh.  Faoin Scéim um Shaoire do 
Thuismitheoirí, déantar Saoire do Thuismitheoirí a thaifeadadh faoi ‘Saoire 
Teaghlaigh’, fochatagóir dar teideal ‘Saoire do Thuismitheoirí’. 

 
6.2 Sa chás go n-éiríonn ró-íocaíocht tuarastail mar gheall ar mhúinteoir a 

bhaineann leas as Saoire do Thuismitheoirí, déanfar an ró-íocaíocht a 
aisghabháil go hiomlán ó íocaíocht tuarastail múinteora amach anseo de 
réir nósanna imeachta foilsithe comhaontaithe na Roinne atá i bhfeidhm ag 
an am cuí. 

 
6.3 Is é freagracht deiridh an mhúinteoir a áirithiú go bhfuil an fhaisnéis a 

sholáthraítear ina n-iarratas ar shaoire cruinn. Ar an gcaoi chéanna, tá sé 
de fhreagracht ar an bhfostóir a áirithiú go gcomhfhreagraíonn an 
neamhláithreacht saoire fhormheasta a thaifeadtar ar an gcóras 
OLCS/BOO ábhartha leis an taifead saoire. Ní fhéadfaidh an Roinn/BOO 
an tsaoire a thaifeadtar ar an gcóras BOO/BOO ábhartha a athrú níos 
déanaí, ach amháin sna cúinsí is eisceachtúla.  

 
7.      Sraith de Chineálacha Saoire 
7.1  Agus an teorainn ama dá dtagraítear i mír 2.2, á cur san áireamh, is é seo 

a leanas an seicheamh nach mór cineálacha saoire a thógáil ann, i gcás 
ina mbaintear leas as na saoire sin:  

 
a)  Saoire Mháithreachais: Sa chás go mbaineann mhúinteoir leas as 

aon cheann nó gach ceann dá teidlíochtaí Saoire Máithreachais, mar 
atá sonraithe thíos, ní mór na cineálacha saoire seo a leanas a thógáil 
roimh Shaoire do Thuismitheoirí:— 

i. Saoire Mháithreachais Reachtúil (suas le 26 seachtaine as a 
chéile ar a mhéad) 

ii. Saoire mháithreachais leathnaithe reachtúil do bhreith anabaí 
(más infheidhme)  

iii. Saoire Mháithreachais gan Phá reachtúil breise (suas le 16 
seachtaine as a chéile ar a mhéad) 
 

b)  Saoire Uchtaíoch:  Sa chás go mbaineann mhúinteoir leas as aon 
cheann nó gach ceann dá dteidlíochtaí Saoire Uchtaíoch, mar atá 
sonraithe thíos, ní mór na cineálacha saoire seo a leanas a thógáil 
roimh Shaoire do Thuismitheoirí:- 

i. Saoire Uchtaíoch Reachtúil (suas le 24 seachtaine as a chéile ar 
a mhéad) 
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ii. Saoire Uchtaíoch Neamhíoctha Reachtúil (suas le 16 seachtaine 
as a chéile ar a mhéad) 
 

c) Saoire Mháithreachais neamh-reachtúil gan Phá/Saoire Uchtaíoch 
bhreise reachtúil (go dtí deireadh na scoilbhliana)  Sa chás go 
mbaintear leas as Saoire Mháithreachais/Uchtaíoch bhreise 
neamhreachtúil gan phá, is féidir Saoire do Thuismitheoirí a thógáil 
roimh an tsaoire seo nó ina diaidh. Sa chás go bhfuil Saoire 
Tuismitheora le glacadh roimh Shaoire Mháithreachais/Uchtaíoch 
bhreise neamhreachtúil gan phá, ní mór do Shaoire do Thuismitheoirí 
den sórt sin tosú ar an lá díreach i ndiaidh na Saoire 
Máithreachais/Uchtaíoch atá i gceist.   

c) Saoire Atharthachta Aistrithe: Sa chás go mbaineann mhúinteoir 
leas as Saoire Atharthachta aistrithe, ní mór an tsaoire seo a thógáil 
roimh Shaoire do Thuismitheoirí.  

d) Saoire an Athar: Sa chás go dtagann tuismitheoir marthanach chun 
bheith i dteideal cineálacha Saoire Máithreachais nó Uchtaíoch ar bhás 
na máthar (faoi na hAchtanna um Shaoire Mháithreachais agus 
Uchtaíoch), ní mór an tsaoire seo a thógáil roimh Shaoire do 
Thuismitheoirí. 

f)    Saoire Atharthachta/Saoire do Thuismitheoirí: Sa chás go 
mbaineann mhúinteoir leas as Saoire Atharthachta/Saoire do 
Thuismitheoirí, is féidir leo glacadh le Saoire Atharthachta/Saoire do 
Thuismitheoirí agus Saoire do Thuismitheoirí in aon seicheamh is mian 
leo. 

 
7.2  Ní mór na cineálacha saoire thuas i gcás ina mbaintear leas astu, a thógáil 

de réir théarmaí agus choinníollacha foilsithe na Roinne maidir le 
Scéimeanna Saoire Aonair. 

 
8.    Stádas le linn Saoire do Thuismitheoirí 
8.1 Meastar chun gach críche go bhfuil múinteoir ar Shaoire do Thuismitheoirí i 

bhfostaíocht an tráth sin seachasaoisliúntas agus luach saothair 
 
. Tá Saoire do Thuismitheoirí ináirithe go hiomlán le haghaidh sinsearachta 
agus dul chun cinn ar an scála tuarastail incriminteach. 

 
9.    Múinteoir ionadach 
9.1  Féadfaidh an fostóir mhúinteoir ionadach a cheapadh, a íocann an 

Pámháistir le linn do mhúinteoir a bheith as láthair ar Shaoire do 
Thuismitheoirí. Ní mór don fhostóir an ceapachán seo a thaifeadadh ar an 
gcóras OLCS/BOO ábhartha 

 
9.2  Ba cheart tagairt shoiléir a dhéanamh i gconradh a dhámhfar ar 

mhúinteoir ionadach don fhíoras go bhféadfadh sé go mbeadh gá leis an 
gceapachán a fhoirceannadh i gcás mhúinteoir atá ar Shaoire do 
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Thuismitheoirí ag filleadh ar an ionad oibre níos luaithe ná mar a 
bhíothas ag súil leis nó i gcás ina ndéanann mhúinteoir iarratas ar 
Shaoire do Thuismitheoirí a chúlghairm. 

 
10.  Fostaíocht le linn duit a bheith ar Shaoire do Thuismitheoirí 
10.1  Ní féidir le mhúinteoir a bhaineann leas as Saoire do Thuismitheoirí páirt a 

ghlacadh in aon chineál teagaisc nó fostaíochta íoctha eile. 
 

11.      Tús le Saoire do Thuismitheoirí mar gheall ar ghaibhniú luath 
11.1 I gcás ina dtarlaíonn an bhreith nó an suíomh 4 seachtaine nó níos mó 

roimh an dáta breithe nó an lá a bhfuiltear ag súil leis, cuirfidh mhúinteoir 
an fostóir ar an eolas láithreach agus measfar gur chomhlíon sé nó sí an 
tréimhse fógra má tá sé beartaithe acu Saoire do Thuismitheoirí  a 
ghlacadh an tráth sin. Ní mór an fógra foirmiúil scríofa a thabhairt laistigh 
de 7 lá ag tosú ar lá na breithe nó ar lá an tsocrúcháin. 

 
12. Saoire do Thuismitheoirí a chur siar i gcás ina bhfuil Dáta Breithe nó 

Lá Socrúcháin níos déanaí ná mar a bhíothas ag súil leis 
12.1  Má tharlaíonn an dáta breithe tar éis an dáta tosaithe atá beartaithe do 

Shaoire do Thuismitheoirí nó tar éis an lá a cuireadh siar é, beidh an 
mhúinteoir i dteideal dáta eile a roghnú ar a gcuirfear tús le Saoire do 
Thuismitheoirí, ar choinníoll go bhfanfaidh na dátaí roghnaithe laistigh den 
tréimhse ama a leagtar amach I MÍR 2.2. 

 
12.2  Ní mór iarratas ar chur siar a dhéanamh i scríbhinn chuig an bhfostóir.  

Beidh ar an mhúinteoir Foirm Iarratais nua ag Aguisín A a chomhlánú do na 
dátaí nua-roghnaithe.   

 
13.      Saoire do Thuismitheoirí a chur siar trí Ospidéalú an Linbh 
13.1   gcás an leanbh a bheith san ospidéal, is féidir iarraidh a dhéanamh ar an 

bhfostóir Saoire do Thuismitheoirí a chur siar.  
 
13.2  Má chuirtear Saoire Tuismitheora siar, beidh ar an múinteoir as láthair dul i 

mbun dualgas arís sa scoil le linn na tréimhse ar cuireadh siar í. 
   
13.3  Ní mór iarratas ar chur siar a dhéanamh i scríbhinn chuig an bhfostóir, in 

éineacht le deimhniú ón ospidéal ina bhfuil an leanbh san ospidéal. Ní mór 
don fhostóir a chinneadh a chur in iúl i scríbhinn don mhúinteoir a luaithe is 
féidir. Má chuirtear an tsaoire siar, ní mór don fhostóir agus don mhúinteoir 
an dáta a fhilleann siad ar an obair a chomhaontú.  

 
13.4  Ní mór don mhúinteoir litir nó doiciméad cuí eile a sholáthar don fhostóir ón 

ospidéal nó ó dhochtúir an linbh a dhearbhaíonn dáta scaoilte an linbh.  
 

13.5  Ní mór an tsaoire a cuireadh siar a thógáil in aon tréimhse leanúnach 
amháin a thosóidh tráth nach déanaí ná 7 lá tar éis an leanbh a scaoileadh 
amach ón ospidéal nó cibé dáta eile ar a gcomhaontófar idir múinteoir agus 
an fostóir.  Is é 6 mhí an uastréimhse ar féidir Saoire do Thuismitheoirí a 
chur siar lena linn 
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13.6 Má éiríonn an múinteoir tinn, tar éis dóibh filleadh ar an obair agus sula 

bhfuil Saoire Tuismitheora curtha ar athló acu, measfar gur thosaigh siad 
an tsaoire a cuireadh siar ar an gcéad lá neamhláithreachta de bharr 
breoiteachta, ach amháin má chuireann múinteoir in iúl don fhostóir nach 
mian leo tús a chur leis an tsaoire a cuireadh siar. Má tharlaíonn sé seo 
forghéillfidh siad an tsaoire a cuireadh siar agus déileálfar leis an 
neamhláithreacht mar Shaoire Bhreoiteachta. Ba cheart na gnáthnósanna 
imeachta maidir le Saoire Bhreoiteachta a leanúint ansin, lena n-áirítear 
teastas dochtúra a chur ar fáil nuair is cuí.  

 
14.  Saoire do Thuismitheoirí curtha siar ag an bhFostóir 
14.1  Sa chás go bhfuil an fógra riachtanach tugtha ag múinteoir chun leas a 

bhaint as Saoire do Thuismitheoirí agus gur deimhin leis an bhfostóir go 
mbeidh éifeacht shuntasach dhíobhálach ag tógáil na saoire ar an dáta 
tosaithe beartaithe ar fheidhmiú na scoile mar gheall ar: — 

 
a) deacracht a bhaineann le múinteoir athsholáthair a fháil don tréimhse 

asláithreachta 
b)  athruithe séasúracha 
c)  aon cursaí ábhartha eile 

 
Ní mór don fhostóir fógra i scríbhinn a sholáthar don mhúinteoir tráth nach 
déanaí ná 4 seachtaine roimh an dáta tosaithe beartaithe, ina ndéantar 
achoimre ar na forais le Saoire do Thuismitheoirí a chur siar. Ní mór don 
fhostóir cóip den fhógra seo a choinneáil. 

 
14.2  Roimh fhógra a thabhairt, ní mór don fhostóir dul i gcomhairle leis an 

múinteoir maidir leis an tsaoire do thuismitheoirí a chur siar. 
 
14.3  Ní féidir leis an bhfostóir tús na saoire do thuismitheoirí a chur siar ar feadh 

tréimhse is faide ná 12 sheachtain tar éis an dáta tosaithe bheartaithe, mar 
atá sonraithe san fhógra iomchuí. 

14.4  Ní féidir leis an bhfostóir tréimhse saoire do thuismitheoirí a chur siar níos 
mó ná uair amháin. 

 
15. Teidlíocht ar Shaoire do Thuismitheoirí ar Bhás Tuismitheora  

Ábhartha 
15.1  I gcás bhás an tuismitheora iomchuí ar dhul in éag do thréimhse na 

teidlíochta nó roimhe sin, aistreoidh teidlíocht Saoire do Thuismitheoirí, nó 
aon chuid eile den teidlíocht sin, chuig an tuismitheoir marthanach. 

 
15.2  In imthosca den sórt sin agus i gcás gur múinteoir an tuismitheoir 

marthanach, ní mór dóibh an méid seo a leanas a chur in iúl don fhostóir i 
scríbhinn, ach tráth nach déanaí ná 6 seachtaine roimh an lá a dtosaíonn 
Saoire an Tuismitheoir aistrithe: -  

 bhás an tuismitheora iomchuí  
 a n-intinn a ghlacadh saoire an Tuismitheora aistrith  
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 fad na saoire a chreideann siad go bhfuil siad i dteideal agus  
 má iarrann an fostóir air é, cóip den deimhniú báis a sholáthar  

 
16.      Teidlíocht ar Shaoire do Thuismitheoirí ar Bhás an Linbh  
16.1  I gcás bhás an linbh ar dhul in éag na tréimhse teidlíochta, nó roimhe sin,  

coinníonn an tuismitheoir ábhartha a dteidlíocht ar Shaoire do 
Thuismitheoirí. 

 
17.      Teidlíochtaí Saoire do Cheapacháin Téarma Seasta/Ceapacháin 

Chuspóra Shocraithe  
17.1  Beidh teidlíochtaí saoire iomlána ag múinteoir atá ar théarma 

seasta/conradh fostaíochta de réir cuspóra sheasta, le linn théarma an 
chonartha, ar shaoire do thuismitheoirí.  Níor cheart go ndéanfadh deonú 
nó tógáil na saoire sin difear do cheapachán ar théarma seasta/do 
cheapachán sainchuspóireach ná d’athnuachan ceapacháin den sórt sin. 

 
18.   Asbhaintí Deonacha  
8.1  Deireadh le hasbhaintí deonacha ón tuarastal nuair a thosaíonn múinteoir 

d’aon chineál saoire gan phá. Cé go bhfuil múinteoir ar shaoire gan phá, 
fanfaidh sonraí na n-asbhaintí deonacha ar a dtaifead párolla. Cuirfear tús 
arís le haon asbhaintí a bheidh i bhfeidhm roimh shaoire gan phá an 
múinteoir nuair a fhilleann siad ar an bpárolla, ach amháin má tá sé 
críochnaithe arna dhátú arna iarraidh sin ag múinteoir tríd an 
ngníomhaireacht asbhainte. Ní dhéanfaidh an Pámháistir aon asbhaint i leith 
aon mhéideanna carntha neamhíoctha do thréimhse na saoire neamhíoctha.  

 
18.2  Is é an t-aon fhreagracht atá ar mhúinteoir a bhaineann leas as saoire gan 

phá a chinntiú nach rachaidh asbhaintí deonacha ag an bhfoinse, amhail 
suibscríobhanna ceardchumainn, asbhaintí comhar creidmheasa etc. i léig.  

 
18.3  Ní luíonn aon dliteanas leis an bPámháistir i leith polasaithe d’aon chineál a 

théann as feidhm. Tá tuilleadh sonraí maidir le hasbhaintí deonacha le fáil ar 
shuíomh gréasáin na Roinne ag gov.ie. Maidir le múinteoirí atá fostaithe ag 
BOOanna, ba cheart dóibh teagmháil a dhéanamh lena bhfostóir ina leith sin.  

 
18.4  Ní mór aon iarmhéideanna gan íoc atá dlite ag múinteoir atá rannpháirteach 

sa Scéim um Rothaíocht chun Oibre nó sa Scéim Pas Taistil a ghlanadh leis 
an bpárolla deiridh i mí Dheireadh Fómhair na bliana féilire ina dtosaíonn 
siad.   

 
19.      Comhlíonadh   
19.1  Is féidir déileáil le mainneachtain cloí leis na rialacháin agus na nósanna 

imeachta atá leagtha amach sa Chiorclán seofaoi na nósanna imeachta 
araíonachta comhaontaithe nó tarraingt siar clúdach ionadach do 
scoileanna.  

 

https://www.gov.ie/en/collection/efad5-payroll-services/#voluntary-deductions
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20.      Cosaint Sonraí 
20.1  Ní mór don fhostóir gach doiciméad a bhaineann le Saoire do 

Thuismitheoirí a choinneáil leis na taifid phearsanra ábhartha ar bhealach 
sábháilte agus slán agus ag teacht le polasaí cosanta sonraí an fhostóra 
agus le rialacháin um chosaint sonraí. Féadfaidh oifigigh ainmnithe de 
chuid na Roinne na taifid seo a roghnú lena n-iniúchadh.   
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Leathanach 1 as 3 

Aguisín A -  Foirm Iarratais ar Shaoire do Thuismitheoirí 
 

Ba chóir an Fhoirm Iarratais a chomhlánú go hiomlán agus a chur faoi bhráid 
an fhostóra 6 seachtaine ar a laghad roimh an dáta tosaithe atá beartaithe. I 
gcás iarratais ar thréimhsí ar leith de Shaoire do Thuismitheoirí, féadfaidh an 
múinteoir Foirm Iarratais ar leith a chur isteach, i gcás nach bhfuil gach dáta 
ábhartha cinnte ag an am sin den chéad iarratas. 
 
Cuid 1A — IARRATAS MÚINTEOIRÍ 
Ainm an Mhúinteora: _______________________________ Uimh. Theagmhála:   
______________ 

Seoladh Baile: ______________________________________________________ 

Seoladh Ríomhphost: ___________________________________
________________ 

UPSP: ____________________________________________ _________________ 

 Ainm na Scoile:  ________________________________   Uimh Rolla: 
______________ 

 

CUID 1B — SONRAÍ AN LINBH/NA LEANAÍ 
 
Iarratas ar Shaoire do Thuismitheoirí i ndáil le:   
 

Ainm an Linbh/Leanaí:   
 
 
 

Dáta Breithe/Lá na Socrúcháin: 
 
 

Doiciméid a ghabhann leis an iarratas seo (cuir tic leis de réir mar is cuí): 
□ Teastas liachta a léiríonn an dáta breithe a mheastar a bheidh ann (i gcás inarb 
ábhartha)     
□ Teastas Breithe an linbh/na leanaí ábhartha     
□ Deimhniú Socrúcháin don leanbh/leanaí ábhartha (i gcás uchtaithe) 
□ Dearbhú Incháilitheachta agus Oiriúnachta (i gcás uchtáil choigríche) 
 

CUID 1C — SONRAÍ SAOIRE DO THUISMITHEOIRÍ  

Patrún molta de Shaoire do Thuismitheoirí mar seo a leanas (cuir isteach dátaí san 
áireamh): 

Ó_________________________   go _____________________  

Ó_________________________   go _____________________  

Ó_________________________   go _____________________  

Ó_________________________   go _____________________  
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Ó_________________________   go _____________________  

Ó_________________________   go _____________________  

Ó_________________________   go _____________________ 

 

Leathanach 2 as 3 

Fógairt: 
Is mian liom iarratas a dhéanamh ar Shaoire do Thuismitheoirí de réir na Scéime 
Saoire do Thuismitheoirí mar atá leagtha amach in Imlitir 0050/2022 dar teideal 
‘Scéim Saoire do Thuismitheoirí do Chúntóirí Riachtanas Speisialta atá fostaithe i 
mBunscoileanna agus in Iar-Bhunscoileanna Aitheanta’.  
 
Deimhním go bhfuil an fhaisnéis a chuirtear ar fáil san Fhoirm Iarratais fíor agus 
cruinn. 
 

Síniú an Mhúinteora: ________________________ Dáta:  _______________     

 

 

 
Ráiteas Príobháideachais um Chosaint Sonraí 

 
Is é an príomhchuspóir a n-éilíonn an Roinn ort na sonraí pearsanta seo a sholáthar 
do d’fhostóir ná a chumasú d’iarratas ar Shaoire do Thuismitheoirí a 
phróiseáil. Coinneoidh d’fhostóir d’fhoirm iarratais agus na doiciméid a ghabhann léi 
de réir a bpolasaí Cosanta Sonraí. Tá tuilleadh eolais maidir leis an bpolasaí seo ar 
fáil ar iarratas ó d’fhostóir. 
 
Tá an Fógra Príobháideachta ina leagtar amach tuilleadh eolais maidir leis an 
bhFoirm Iarratais seo le fáil ag gov.ie.  Tá sonraí iomlána pholasaí Cosanta Sonraí 
na Roinne ag leagan amach conas a úsáidfimid do shonraí pearsanta chomh maith 
le faisnéis maidir le do chearta mar ábhar sonraí ar fáil ag gov.ie.  Tá sonraí an 
pholasaí seo ar fáil freisin i gcóip chrua ón Rannóg Téarmaí agus Coinníollacha, An 
Roinn Oideachais, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 X659, 
arna iarraidh sin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gov.ie/en/organisation-information/data-protection/?referrer=http://www.education.ie/en/The-Department/Data-Protection/gdpr/gdpr.html#transparency
https://www.gov.ie/en/organisation-information/data-protection/?referrer=http://www.education.ie/en/The-Department/Data-Protection/gdpr/gdpr.html
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Leathanach 3 as 3 

Cuid 3 – Cinneadh Fostóra 
 

 

   Deimhním go bhfuil an t-iarratas ar Shaoire do Thuismitheoirí faofa/diúltaithe agam 
(scrios de réir mar is cuí) de réir na Scéime Saoire do Thuismitheoirí mar atá 
leagtha amach in Imlitir 0050/2022 dar teideal ‘Scéim Saoire do Thuismitheoirí do 
Chúntóirí Riachtanas Speisialta atá fostaithe i mBunscoileanna agus in 
Iarbhunscoileanna Aitheanta’. Coinneofar na doiciméid seo a leanas chun críocha 
iniúchóireachta:     

1) Iarratas ar Shaoire do Thuismitheoirí                                                                                                                      

2) Cóip den Deimhniú Breithe/Fianaise den dáta uchtála/Glactha  

  Ordú don leanbh ábhartha    

3) Cóip den Doiciméad Daingnithe a eisíodh chuig múinteoir    

4) Cóip den Fhógra Cinnidh arna eisiúint chuig múinteoir                                                                                                                    

     Tá Saoire Tuismitheora Faofa taifeadta ar an SOLCS/ábhartha  
Corás BOO                                       
 
Síniú ________________________ Dáta: ___________________ 
(Fostóir) 
 
NÍOR chóir Foirm Iarratais/Doiciméid Tacaíochta a chur faoi bhráid na Roinne 
Oideachais. Ba chóir iad a choinneáil san BOO le haon cháipéisíocht ábhartha 
eile chun críocha taifid agus iniúchta leis na taifid phearsanra ábhartha.   
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